Notulen bestuursvergadering 10 december 2015
Aan: Hans, (vz), Ron (vvz), Jolanda (secr), Fred (penning), Gert. Afwezig:
Locatie: Hans
Tijd: 20.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1 Notulen 5 november 2015
* notulen goedgekeurd en kunnen op de site geplaatst.
2

Mededelingen, ingekomen stukken:
* rouwkaart van John Spaansen
* Softshell jacks bestellen 3x dames in NL + 3x heren voor Engeland.

3

Wel en wee van onze leden
* John Spaansen – zaterdag condoleance. Zaterdagavond tijdens thema-avond
stilstaan bij overlijden en rouwkaart tekenen. Maandag bij uitvaart i.o.m. familie
escorte van motoren.
* Deelname van Rik Sander aan Red Bull Knock Out strand race jammerlijk
geëindigd, door een te hoog brandstofverbruik (val van motor in het parc fermée)
bleek de tank deels leeg en moest Rik na één ronde opgeven.
*. En dan nu leuk nieuws: Rik Sander en Linda zijn in blijde verwachting.

4

Lopende actiepunten bespreken
* recente foto’s evenementen (Hans) – Picasa album via link op site
* status adverteerders – logo’s geplaatst, eerste facturen gestuurd. NAW gegevens
adverteerders naar penningmeester (Jo)
* notulen ALV – ergens ontvangen, moet nog beoordelen (Jo) Voorbereiding
ledenvergadering opstellen, 2x versturen.

5

Alternatief KM-klassement
* Nieuwe nominatie bedenken.

6

Komende evenementen
* ZoN / Thema-avond Highlow Rangers op zaterdag 12 december a.s. Trip naar
Nepal is uitgesteld tot voorjaar 2016 wegens crisis en geen benzine. Bacchus heeft
al eerder gesponsord tijdens hun toertocht.
* NJR op zat 9 jan om 21.00 u Op Zolder

7

Secretariaat, ledenadministratie.
* Leden mutaties – Michel Klein gegevens achterhalen. Cees Hollenberg op de lijst
zetten. Judith Castricum is nieuw lid. Fred en Jo afstemmen ledenlijst.
* Facturen 2016 in jan / feb versturen naar adverteerders. (3 stuks later versturen)
* Statuten opvragen bij de notaris (Feikema uit de Rijp?) Aantal bestuursleden
aanpassen?

8

Clubblad artikelen op website
* Verslag ALV
* Verslag Culi BBQ 20 juni – recepten ontvangen – Foto’s plaatsen (per abuis zijn 3
foto’s van HW bbq geplaatst. Leo vragen.)
* Foto’s clubweekend + verslag Rik Sander / Roy v/d Reep

9

Evaluaties
* Sinterklaas intocht. Goed gegaan. Weer viel mee. Hetzelfde groepje mensen.
Reserve toetsenist moest ingeschakeld worden wegens ziekte. Sint zou het podium
opgaan, maar bedacht zich omdat hij naar de wc moest (snor vastplakken).

Sinterklaas bedankte Bacchus voor de begeleiding en in het Witte Blaadje stond
Bacchus ook weer genoemd..
10 Mailing van de maand
* Thema-avond (is 7 december reeds verstuurd) – reminder: 20.30 u verzamelen in
Voorbar
* NJR uitnodiging na thema-avond versturen
* Ledenvergadering – in januari versturen, datum nog niet bekend. Voorbereiden Jo
* Jaarkalender 2016 in orde maken (Fred).
11 Wat verder ter tafel komt en rondvraag
*. 40 jarig jubileum Aars Touring Club in 2016 – Toer in Harz 13-16 mei
(Pinksteren),– verder nog geen programma bekend.
*. Nieuwe naam F/F avond: BBB-avond (Bacchus’ Bier en Bitterballen)
*. Rouwstuk voor John uitzoeken.

